Zał. nr 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I
TURYSTYKI W DĘBOWCU z siedzibą 43-426 Dębowiec, Łączka ul. Widokowa 10
reprezentowany przez dyrektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres
email: iod.gok@debowiec.cieszyn.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor – przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe
na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych
z celami statutowymi (między innymi: organizacją warsztatów, zajęć artystycznych,
konkursów, wycieczek itp.), wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi, do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, warunkiem
umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan
zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan
swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg
umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

